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Faptele Apostolilor 10

44 În timp ce Petru încă grăia cu-
vintele acestea, Duhul cel Sfânt
S’a pogorât1 peste toți cei ce as-
cultau cuvântul.
45 Iar credincioșii tăiați împre-
jur, care veniseră cu Petru, au
rămas uimiți că darul Duhului
Sfânt s’a revărsat și peste pă-
gâni.
46 Că-i auzeau vorbind în lim-
bi2 și slăvindu-L pe Dumnezeu.
Atunci a răspuns Petru:
47 „Oare poate cineva opri apa
să-i boteze pe aceștia care au
primit Duhul Sfânt ca și noi?”
48 Și a poruncit ca ei să fie bote-
zați întru numele Domnului Ii-
sus Hristos. Atunci l-au rugat
să rămână la ei câteva zile.

Faptele Apostolilor 11

1 Apostolii și frații care erau prin
Iudeea au auzit că și păgânii au

1Înțelesul exact: a căzut cu repezi-
ciune, s’a lăsat năprasnic.

2Cum vorbiseră și apostolii în ziua
Cincizecimii (FA 2, 4).

primit cuvântul lui Dumnezeu.
2 Iar când Petru s’a suit la Ieru-
salim, credincioșii tăiați împre-
jur se’ndoiau asupră-i
3 și ziceau: „Ai intrat la oameni
netăiați împrejur și ai mâncat cu
ei…”.
4 Dar Petru a’nceput și cu de-a
rândul le-a povestit, zicând:
5 „Eu eram în cetatea Ioppe și
mă rugam; și am văzut în extaz
o vedenie: un lucru ca o față ma-
re de masă coborându-se legată
la patru colțuri; și lăsându-se în
jos din cer, a venit la mine.
6 Cătând eu la ea cu luare-
aminte, am văzut dobitoacele cu
patru picioare ale pământului și
fiarele și târâtoarele și păsările
cerului.
7 Și-am auzit un glas care-mi zi-
cea: Scoală-te, Petre, înjunghie
și mănâncă!
8 Dar eu am zis: Nicidecum,
Doamne, că nimic spurcat sau
necurat nu mi-a intrat vreodată
în gură.
9 Și glasul mi-a grăit a doua oa-
ră din cer: Pe cele ce le-a curățit
Dumnezeu, tu să nu le numești



spurcate!
10 Și aceasta s’a făcut de trei ori,
și apoi totul a fost luat din nou
la cer.

Ioan 8

21 Și iarăși le-a zis: „Eu Mă duc
și Mă veți căuta și veți muri în
păcatul vostru. Unde Mă duc
Eu, voi nu puteți veni”.
22 Deci ziceau Iudeii: „Nu cum-
va se va omorî, de vreme ce zice:
Unde mă duc eu, voi nu puteți
veni?…”.
23 Și El zicea: „Voi sunteți din-
tru cele de jos; Eu sunt dintru
cele de sus. Voi sunteți din lu-
mea aceasta; Eu nu sunt din lu-
mea aceasta.
24 Pentru aceea v’am spus că veți
muri în păcatele voastre. Că da-
că nu veți crede că Eu sunt3, în
păcatele voastre veți muri”.
25 Deci îi ziceau: „Cine ești tu?”
Și Iisus le-a zis: „Ceea ce v’am
spus de la’nceput.
26 Multe am de spus despre voi
și de judecat. Dar Cel ce M’a tri-
mis pe Mine, adevărat este; și

3Formulă prin care Dumnezeu Se
definește pe Sine Însuși: „Eu sunt Cel
ce este” (Iș 3, 14). În cazul de față:
Dacă nu veți crede că Eu sunt Hristos,
unicul Mântuitor…

ceea ce de la El am auzit, Eu pe
acelea le grăiesc în lume”.
27 Și ei n’au înțeles că le vorbea
de Tatăl.
28 Deci le-a zis Iisus: „Când Îl
veți fi înălțat4 pe Fiul Omului,
atunci veți cunoaște că Eu sunt,
și că nimic nu fac de la Mine În-
sumi, ci precum Tatăl M’a învă-
țat, așa vorbesc.
29 Și Cel ce M’a trimis este cu Mi-
ne; nu M’a lăsat singur, pentru
că Eu întotdeauna fac cele ce Lui
îi sunt plăcute”.
30 Grăind El acestea, mulți au
crezut într’Însul.5

4= Când Îl veți fi înălțat pe cruce.
Expresie folosită și la In 12, 32 (în con-
textul versetului 33). Iudeii, prin bra-
țul secular al Romanilor, Îl vor răstigni
pe Hristos, dar crucificarea va fi înce-
putul preamăririi Lui.

5Sfânta Scriptură versiune diortosi-
tă după Septuaginta, redactată şi ad-
notată de Mitropolit Bartolomeu Vale-
riu Anania



Tâlcuire

L-au întrebat
pe Domnul:
„Cine ești
Tu?”. El
a răspuns:
„Cel ce este
dintru înce-
put”. El este
mai înainte,
după El sunt

Sfinții Apostoli, după Apostoli -
păstorii și învățătorii, dimpre-
ună cu întreaga Biserică a lui
Hristos. Judecați acum: cine
sunt adevărații „avangardiști”?
Din pricină că sunt urmați, de
atât de multă vreme, de atât de
mulți oameni, ei nu încetează a
fi „avangardiști”, fiindcă ei sunt
tot înainte, iar alții merg mereu
în urma lor. Așadar, noi, crești-
nii, avem deja „avangardiști”; și
dacă cineva încearcă să scoată
de nu știu unde noi avangar-
diști, e limpede că în aceștia
trebuie să vedem „avangarda”
spre sensul opus, adică pe ca-
lea ce duce în fundul iadului.
La acestea nu mai e nimic de
adăugat: păziți-vă, fiindcă cine
își este vrăjmaș sieși? Numai
străduiți-vă să pricepeți asta
cu adevărat și ține-ți-vă strâns
de învățătura cea știută a lui
Hristos, iar aceia n-au decât s-o

țină pe-a lor.6

6Sfântul Teofan Zăvoratul, Tâlcuiri
din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi
din an.
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